
 

 

Jaarverslag van de vv Sellingen 

seizoen 2016-2017 
 

 

 

Het seizoen 2016-2017 is weer ten einde en we zijn inmiddels al aan het nieuwe seizoen 

begonnen. Terugkijken op het afgelopen seizoen kan geen kwaad en is volgens de statuten, 

artikel 15, lid 2, zelfs een verplichting. In dit jaarverslag zullen we trachten om de 

belangrijkste feiten en gebeurtenissen vast te leggen, zonder de bedoeling te hebben 

volledigheid na te streven. Voor de voetbalvereniging Sellingen was het afgelopen seizoen 

sportief een goed voetbaljaar.  

 

Sellingen 1 

Na heel wat jaren in de vijfde klasse te hebben gevoetbald mocht Sellingen 1 dit seizoen zich 

opmaken voor de vierde klasse. Doelstelling voor dit seizoen was duidelijk; handhaving. Na 

een onwenninge en moeizame start van de competitie wist Sellingen de eerste overwinningen 

te behalen en om de winterstop in te gaan boven de degredatiestreep. Deze lijn werd na de 

winterstop doorgetrokken om een paar wedstrijden voor het einde zeker te zijn van 

handhaving in de vierde klasse. Sellingen 1 eindigde dan ook op de 9
e
 plaats. 

 

Sellingen 2 

Het tweede elftal bestaat uit een mooie jonge groep spelers. Ze zijn het seizoen 2016/2017 in 

de middenmoot geëindigd. Dit is mede te danken aan de grote trainingsopkomst en 

enthousiasme van het team en de begeleiding. Ook de jeugdige voetballers worden goed 

opgevangen. Kortom, niks mis mit! Even recapituleren:  Ze hebben 22 wedstrijden gespeeld 

en met 29 punten zijn ze geëindigd op de 7
e
 plek. Ze scoorden 57 keer en kregen 64 goals 

tegen. 

 

Sellingen 3 

Dit seizoen is voor Sellingen 3 weer een uniek seizoen geweest, na vorig jaar op de 6
e
 plaats 

te zijn geeindigd is er dit seizoen weer vooruitgang geboekt door nu te eindigen op een vierde 

plaats. Dit is mede te danken aan de goeie training opkomst en aan een aantal nieuwe leden en 

aanvulling uit andere teams. 

De keurige 4
e
 plaats werd genoteerd met 40 punten. Dit is gerealiseerd door 12 keer te 

winnen, 4 keer gelijk te spelen en 6 keer te verliezen, met uiteindelijk 113 doelpunten voor en 

65 doelpunten tegen. 

 

Zaterdag 1 

Waar het voorgaande seizoen gekenmerkt werd door grote wisselvalligheid mag het seizoen 

2016/2017 bekroond worden als één van de beste sinds jaren.  Na een aantal jaren in de 

middenmoot kon er  dit seizoen gestreden worden voor het kampioenschap. Helaas bleek aan 

eind van het seizoen dat een paar onfortuinlijke nederlagen ervoor gezorgd hadden dat een 

eerste plaats niet meer haalbaar was. De strijd voor de tweede plaats samen met Nieuwolda 1 

was een spannende ,die uiteindelijk met 1 punt verschil in het voordeel van Sellingen beslist 

werd. Hierdoor eindigde het seizoen met 41 punten uit 20 wedstrijden. De grens van 100 

gemaakte doelpunten in één seizoen werd op 1 doelpunt na niet gehaald. Met 99 doelpunten 

voor een 72 doelpunten tegen, mag weer vastgesteld worden dat er voor de bezoekers 

wederom veel te genieten was. 

 

 

 

 



 
Dames 1 

Voor de dames was dit het 2
e
 seizoen. Met de zelfde dames begonnen we de competitie met 

goede moed. De training opkomst is altijd goed geweest, gemiddeld 14 dames. Dat kwam ook 

weer terug in het spel wat er gespeeld werd. De uitslagen waren dan ook beter dan in het 1
e
 

seizoen. In dit seizoen werd dan ook de 1
e
 overwinning behaald tegen de dames van Gieten, 

dit heeft zelfs RTV Noord gehaald. Ondanks dat de dames als laatste zijn geëindigd met 3 

punten wordt er vooruitgang geboekt. Ook staan er met elke thuis wedstrijd weer veel 

toeschouwers langs de lijn om de dames aan te moedigen. 

 

Jeugdteams 

Het seizoen is voor wat  de jeugd betreft goed verlopen. De D-pupillen werden zelfs kampioen 

in de Najaarscompetitie. Ook de E- en F pupillen hebben naar behoren gepresteerd. In de 

winterstop zijn de B-junioren opgeheven, waarbij een deel van de spelers zijn doorgeschoven 

naar de senioren en een deel voor zover mogelijk terug. 
 

 

1. Samenstelling van het bestuur 
Dagelijks bestuur:  H.W.H. Scheper (voorzitter) 

 A Tammenga (secretaris) 

 A. Busker. (penningmeester)  

Leden van het bestuur:  A. Huiting, D. Boerma, A. Smook, A. Santing, B. Prins,  

  A. Klamer (aftredend per 30 oktober 2017) 

 E.J. Fennema (afgetreden in de loop van het seizoen) 

 C. van Vliet, W. Haverkamp (toegetreden in de loop van het seizoen) 
 

2. Secretariaat 
Algemeen secretaris: A. Tammenga 

Wedstrijdsecretaris zondag: vacature.  

Wedstrijdsecretaris zaterdag en jeugd: A. Busker.  

Ledenadministratie en donateurbestand: A. Busker. 

Webmaster: A. Huiting 

 

3. Ereleden 
Ereleden:  A. Busker, J. Heun en H. Meijer.  

Leden van verdienste:  G. Goossens, W. Meijer, H.W.H. Scheper, J. Veninga, P. Smit,         

B. Santing en J. Bergmann 

 

4. Leden 
Aantal leden begin seizoen 2016-2017: 181 

Aantal leden eind seizoen   2016-2017: 204 

Verdeling van de leden: - senioren:  89 

 - jeugd:   79 

 - niet spelend:   36 

Sellingen nam het afgelopen seizoen met negen teams deel aan de competitie t.w. 

Senioren: 3 teams op zondag en 1 team op zaterdag en 1 damesteam op zaterdag; 

Jeugd: 4 jeugdteams (B-junioren,D-, E en F-pupillen). B-junioren in de winterstop 

teruggetrokken 
 

De senioren kwamen uiteraard uit in een hele competitie.  

De D-, E-, F-pupillen kwamen vanaf september t/m december uit in een najaarscompetitie. 

Aan de hand van de stand in de najaarcompetitie wordt door de KNVB een nieuwe indeling 

gemaakt voor de voorjaarscompetitie die loopt vanaf maart t/m mei.  
 

5. Donateurs 

Aantal donateurs begin seizoen 2016-2017: 92 

Aantal donateurs eind seizoen 2016-2017: 92 
 



 
 

6. Reclameborden 

Aantal reclameborden begin seizoen 2016-2017: 102 

Aantal reclameborden eind seizoen 2016-2017: 103 

Werving reclameborden en onderhoud en plaatsing: A. Klamer 

 

7. Kaartverkoop 
Kaartverkoop zondag: J. Wilts en B. Stenekes 

Terreinverloting zondag: H. Boerma en T. Stenekes 

Terreinverloting zaterdag:  A. Busker-Meijer 
 

8. Training 
Trainer zondag 1 selectie: Ronald Sjabbens en vanaf nov 2016 Arend Scholtens. 

Trainer zondag 2 selectie: S. Moorlag, eind 2016 gestopt 

Trainer overige leden: D. Boerma  

Verzorger:  B. Harms 
 

9. Elftalleiders en jeugdleiders 

Senioren: Zondag 1: A. Kroes 

 Zondag 2: A. Klamer/H. de Jong 

 Zondag 3: D. Boerma, B. Prins, H. Louwes 

 Zaterdag 1: S. Bos 

 Assistent scheidsrechter: B. Schut, D. Boerma, A. Kroes en A. Klamer 

Jeugd: Jeugdcoördinator:  B. Prins 

 Keepertrainer:  Marnick Klamer 

 B-junioren:  H. Dokter (trainer) en H. Busker (leiders) 

 D-pupillen:  M. Haverkamp en Erwin Hindriks (trainers) en D. Ophof   

   en M. de Kraaij (leiders) 

 E-pupillen:  G. Klok en I. de Vrieze 

 F-pupillen:  W. Prins (trainer) en A. Wegman (leidster) 

   

10. Kaarten 
Organisatie: Appie Busker. Fokko Bloem werd winnaar van de klaverjascompetitie. 

Chrissy van Vliet werd tot roemkoningin gekroond. 

 

11. Boekingen 
Individuele tuchtzaken: 21 

Verenigingstuchtzaken: geen 

Uitsluiting/schorsing: 1 ( 3 door resp. 3 x geel) De eerste drie boekingen zijn voor rekening 

van de vereniging. De vierde en volgende zijn voor rekening van de overtreder. Dit is 

gewijzigd omdat er geen sprake meer is van codes. 

 

12. Beheer sportterrein, kleedgebouw, kantine en materialen 
Speelklaar maken velden: H. de Jong en A. Klamer 

Schoonmaken kleedlokalen: T. Chu 

Materialen (ballen/netten e.d.): A. Klamer 

Personeel kantine:  roulatiesysteem van vrijwilligers 

Schoonmaken kantine:  F. van Vliet en A. van Vliet 

Inkoop kantine:  F. van Vliet en A. van Vliet 
 

 

13. Onderhoud gebouwen en terreinen 

Het sportpark is inmiddels volledig in bezit van onze  vereniging. Jaarlijks ontvangt de 

vereniging van de gemeente een bedrag voor energie en onderhoud. Het laatste benodigde 

onderhoud is nog op kosten van de gemeente uitgevoerd. Zo is er een nieuw dak op de 

kleedkamers gekomen en zijn er geïsoleerde ramen geplaatst. 



 
We hebben het afgelopen seizoen grote wateroverlast gehad. Mede debet aan de slechte 

conditie van de velden was de hoge waterstand van de Ruiten A. Met alle betrokkenen is het 

bestuur om de tafel gegaan. Plannen zijn ontwikkeld om het waterpeil beter te beheersen. 

Medio 2016 is hier mee gestart en medio 2017 is het project afgerond. We kunnen inmiddels  

vaststellen dat het water beter en sneller wordt afgevoerd. 

Mede door een bijdrage van de gemeente en inzet van een aantal bestuursleden en leden  van 

onze vereniging is het 1
e
 veld inmiddels van een nieuwe omheining voorzien. Het ziet er thans 

weer keurig netjes uit.   
 

16. Kledingsponsors 

Hoofdsponsor is Bouwchemie Noord BV uit Hoogeveen. Ook het komende jaar zal BCN als 

hoofdsponsor aan de club verbonden blijven. 
 

17. Nog enkele punten 
- Ook dit jaar was de vv Sellingen weer met een stand op de Sellinger zomeravondmarkten 

aanwezig. Tevens kreeg de vereniging weer een vergunning om een ‘bier- en fristent’ te 

runnen. De stand werd bemand door een aantal vrijwilligers. De opbrengst was € 3.287,20 

incl. feestavond. De vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze vereniging en daarom wordt 

er jaarlijks een gezellige avond voor hen georganiseerd. Het afgelopen seizoen vond die 

plaats op 26 november 2016. 

- Barry Harms blijft in het seizoen 2016-2017 op de dinsdagavond beschikbaar voor de 

verzorging van onze leden. We zijn nog steeds op zoek naar een verzorger die en op de 

dinsdagavond als ook op de zondag aanwezig is bij wedstrijden van ons 1
e
 elftal.  

- Op zaterdag 17 december 2016 organiseerde de vereniging de jaarlijkse Kerstbingo. De 

opkomst was groot. Veel gezelligheid en een volle kantine. Hoewel het niet de intentie is 

van de bingo levert een dergelijke avond met zoveel deelnemers toch een leuk bedrag op 

voor de clubkas. 

- Op zondag 8 januari 2017 was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de vereniging voor leden 

en donateurs. Zoals altijd opnieuw een gezellige middag.  

- Het paasvuur werd gehouden op 2
e
 paasdag 17 april 2017. De voetbalvereniging was aanwezig 

met een stand voor de verkoop van fris en licht alcoholische dranken. De stand werd bemand 

door Aart, Frans en Chrissy van Vliet en de opbrengst was € 389,- 

- Op zaterdag 22 april 2017 stond voor de veertiende achtereenvolgende keer een grote 

rommelmarkt op het programma. Een en ander verliep weer prima. De rommelmarkt-

commissie o.l.v. Bert Santing, Jan Veninga en echtgenotes hebben samen met de vele 

vrijwilligers de markt wederom tot het succes gemaakt. De opbrengst van de rommelmarkt was 

€ 2175,83 en de kantine opbrengst was € 384,30. Totale opbrengst: € 2.560,73 
 

18. Slot 

Om een voetbalclub te kunnen besturen, heb je de medewerking nodig van een groot aantal 

vrijwilligers. Zonder vrijwilligers gaat het niet. Het bestuur van de vv Sellingen is dan ook 

blij, dat we nog steeds de meeste functies kunnen bezetten en is al deze vrijwilligers bijzonder 

erkentelijk voor hun inzet. Zoals uit het jaarverslag blijkt is het gelukt om voor bijna alle  

activiteiten vrijwilligers te vinden, maar het wordt steeds moeilijker om deze te vinden.  

Uit het financieel jaarverslag van onze penningmeester A. Busker blijkt, dat de vv Sellingen 

nog steeds een gezond draaiende vereniging is. 

Inmiddels is de competitie weer van start gegaan en zijn de eerste overwinningen en 

nederlagen al weer in de boeken bijgeschreven. Het bestuur wenst alle teams een sportief en 

prettig seizoen toe en hoopt dat de spelvreugde en de sportiviteit de boventoon zullen voeren. 
 

Sellingen, 30 oktober 2017 

 

 
 

Voorzitter: H.W.H. Scheper    Secretaris A. Tammenga 


